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 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 11 
pentru  modificarea  si completarea Hotararii Consiliului local nr. 38 

din 29.11.2010 privind infiintarea Serviciului de salubrizare, aprobarea 

regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare al 
localitatii si a contractului  cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

pentru comuna Podgoria, judetul Buzau 
 
 

 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA   in data de ……………..; 

 

Având în vedere  : 
 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la 

angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin 
potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 

din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor 
publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin 
potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare 

prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), 

raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii 
actului administrativ; 

 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 

a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………; 
 prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative nr. 27/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



 prevederile art.3 alin.(1), alin.(4), art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.a), art.32 alin.(1), 
din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) şi art.5 alin.(1) şi 

alin.(2), din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, 
privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor 

 prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
 prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi 

alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580 şi  
art.581 alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare 
 prevederile HCL PODGORIA nr. 38/29.11.2010 privind înfiinţarea 
serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

a serviciului de salubrizare a localităţii şi a contractului cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare, pentru comuna Podgoria, judeţul Buzău; 

 

 
În temeiul art. 129  alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. n) art.139 alin.(1) și cât  

şi  art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.I. Hotararea Consiliului Local Podgoria nr. 38/29.11.2010 privind 
înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului de salubrizare a localităţii şi a contractului cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare, pentru comuna Podgoria, judeţul Buzău, se 
modifică si se completeaza,  după cum urmează:  

 
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare 
la nivelul U.A.T. comuna  PODGORIA, judeţul Buzău. 

După Articolul 1 se introduc patru noi articole Art. 1^1, Art. 1^2, Art. 

1^3, Art. 1^4, cu următorul cuprins: 
"Art. 1^1 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna PODGORIA face 

parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub 

controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale 
ale U.A.T. comuna PODGORIA, în scopul salubrizării localităţii.” 



 "Art. 1^2 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna PODGORIA, se 
organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale U.A.T. comuna 

PODGORIA. 
"Art. 1^3 - Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
  b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

  c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 
energetice a deşeurilor; 

  d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 
municipale şi deşeurile similare; 

  e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 

sortare; 
  f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

  g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

  h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
  i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; 

  j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare 
a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

      k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.” 
"Art. 1^4 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna PODGORIA, 

urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 

  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
  b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
  c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 

  d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
  e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

  f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 
competitivitate şi eficienţă; 

  g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de 

salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a 
investiţiilor; 

  h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii 
populaţiei; 

  i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea 

stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
  j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea 

serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii 

acestuia; 
  k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a 

serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe 
speciale; 



  l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului 
referitoare la salubrizarea localităţilor; 

        m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a 

deşeurilor la nivel naţional şi judeţean.” 

 

Articolul 2. se abrogă. 

Art.II. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul comunei Podgoria - in calitatea sa de ordonator principal de 

credite – dl. Chiru Marius – Viorel si de Viceprimarul comunei Podgoria, dl. Iorga 
Damian . 

 
Art.III. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la 

indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea 
exercitarii  controlului la legalitate.  

 
  
 

Iniţiator,  
    Primar,  
 

   Chiru Marius Viorel  
 

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 11  din 16.02.2021 

 


